Ordføreren har ordet

Stortingsvalget nærmer seg. Jeg håper du vil bruke stemmeretten din. I vår
kommune har det alltid vært en valgdeltagelse som ligger klart over
landsgjennomsnittet. I 2001 hadde vi en valgdeltagelse på 82 prosent, i 2005 83,9
prosent og i 2009 81,2 prosent. Landsgjennomsnittet var da 76 prosent. Jeg håper at
den gode valgdeltagelsen fortsetter og helst øker i Rømskog!
Politikk handler ikke bare om rammer, planer, dokumenter og budsjett. Politikk
handler først og fremst om mennesker.
Denne gangen har jeg lyst til å sitere fra to artikler:
Det handler om “småtingsvalg”, som må komme i tillegg til stortingsvalg.
Først fra avisen Vårt Land:
“Jens og Erna vil lede landet politisk, men hver dag velger vi hvilke verdier vi vil stå
for og leve etter. Daglig forandrer mennesker omstendighetene rundt seg til det
bedre, uten at historien får plass i media. Vi kan velge å arbeide for det gode og
påvirke andre til å gjøre det samme. Bruk de mulighetene du har til å påvirke. Men
ikke overlat alt ansvaret for å forandre Norge til politikerne. Bruk hverdagen, ikke
bare stemmeseddelen!”
“Norges mest kjente sosialmedisiner, Per Fugelli, mener det er viktig å se på helse i
et større perspektiv. Det er ikke den fysiske helsa som er mest kritisk i dagens
samfunn. Den sjelelige helsa og den sosiale helsa er mer utsatt. Per Fugelli sier at
nærbutikken er helsekost for sjelen, og begrunner det med at de små butikkene er
viktig for folkehelsa fordi de leverer trygghet, nærhet og tilhørighet, i tillegg til å selge
dagligvarer.
Per Fugelli mener at nærbutikken er viktig for den psykososiale helsa til kunden.
Dette gjelder enten de bor på bygda eller i en stor by. Han forteller om en mann på
Majorstua i Oslo som daglig tok turen sin til nærbutikken for å få et smil fra jenta som
satt i kassa. Blikk-kontakten fungerte som medisin for mannen. Nærbutikken legger
opp til en dypere humanitet enn store kjøpesentre. Butikken kan også være en helsekilde for de som jobber der. Butikken kan gi stolthet for ansatte, samtidig som
lokalsamfunnet får bærekraft og framtid, sier han.”
På bakgrunn av dette oppfordrer jeg oss alle om i størst mulig grad å benytte vår
nærbutikk.
Høsten er en spesiell årstid. For noen betyr den forventning og glede, med jakt og
friluftsliv. For andre kan det være en psykisk tøff tid. Derfor er smilet fra flere enn
“butikkdama” viktig.
Informasjon til dere som er interessert i leilighetene på Skuråsfeltet: Tirsdag 3.
september kl 18:30 er det info/salgsmøte i gamle spisesalen i kommunehuset, se
egen annonse her i bladet.

Informasjon om valget 2013 i Rømskog vil du finne i denne utgaven av Rømsjingen,
samt på vår hjemmeside. Nytt denne gangen er at valglokalet er åpent til kl 18
mandag 9. september.
Så er det valg
med kjøp og salg
med meninger om mangt
noe vrangt
noe rett
med vett
noe lett
noe hett
og noe tett
nå tar vi urnene fatt
og ønsker at
den som står parat
og som valget vant
snakker sant.
(September 1999 Jon Riiser)
Godt valg alle sammen!
Med vennlig hilsen Kari P

